
 

   
  

 

  
  
  

Carpaccio              € 12,00 
Met pijnboompitten, kappertjes en geraspte Parmezaan kaas. 

 
  

Gerookte Noorse zalm                            € 12,00 
  

Soep a la maison                                        € 5,95 
  

Champignonsoep                                 € 5,95 
  

Tomatensoep         € 5,95 
  

Franse uiensoep                                              € 6,25 
  

Mini loempia's, gevuld met kip                                           € 8,00 
  

Gefrituurde mosseltjes, met een heerlijke knoflooksaus  
 
Knapperig gefrituurde kaasstengels met chilisaus                                                          

€ 8,00 
                    
€ 8,00 
   

Portie stokbrood met kruidenboter                                   € 4,50 

 



 
                                                                                

Wiener schnitzel € 19,75 
Met pommes frites en diverse groenten. 

 
  

Peppersteak (250 gram), met peperroomsaus € 26,95 
Met pommes frites en diverse groenten. 

 
  

Botermalse haasbiefstuk (150 gram) € 29,50 
Met pommes frites en diverse groenten. 

 
  

Mixed Grill (450 gram) , een heerlijk stukje biefstuk, varkenshaas, kipfilet en spareribs. € 28,95 
Met gebakken aardappeltjes en rauwkostsalade. 

 
  

Wiener schnitzel met champignon-roomsaus € 22,50 
Met pommes frites en diverse groenten. 

 
  

Veluwe schnitzel  met heerlijke kipragout € 22,50 
Met gebakken aardappeltjes en diverse groenten. 

 
  

Varkenshaas “joris € 22,95 
Varkenshaas in tranches, met champignon-roomsaus: een klassieker! 

 

Met gebakken aardappeltjes en diverse groenten. 
 

  

Filets mignon a la stroganoff € 27,95 
Stukjes biefstuk met lekkere Stroganoff saus 

 

Met gebakken aardappeltjes en diverse groenten. 
 

  

De beroemde schnitzel à la 'JORIS'! € 24,75 
Krokant gebakken schnitzel, overgoten met een heerlijke kipragout, belegd met 

 

kaas, spek en een schijfje ananas en daarna gegratineerd. 
Met gebakken aardappeltjes en diverse groenten. 

 

  

Schweinehaxe met champignon-roomsaus € 25,95 
Met gebakken aardappeltjes en gemengde salade. 

 

 
Gebakken champignons per portie euro 2,50 

Onze biefstukken worden standaard medium gebakken, heeft u een andere voorkeur, zeg het ons. 



Kerstmenu  A Kerstmenu  B 
Gefrituurde mosseltjes met knoflooksaus Gefrituurde miniloempia’s 

* * * met chilisaus 
Soep  a  la  maison * * * 

* * * Soep  a  la  maison 
Veluwe schnitzel * * * 

Krokant gebakken schnitzel Zalmfilet met hollandaise saus 

Met heerlijke kipragout 
met gebakken aardappeltjes en 

rauwkostsalade 
* * * * * * 

Coupe Vanille Kerstcoupe 
euro 38,50 euro 42,50 

                                         

 

Kerstmenu  C Kerstmenu  D 
Gerookte Noorse zalmfilet Carpaccio 

* * *          
Soep  a  la  maison * * * 

* * * Soep  a  la  maison 
Varkenshaas a la “Joris” * * * 
250 gram in tranches Filet Mignon a la Stroganoff 

Met heerlijke champignonroomsaus Stukjes biefstuk met Stroganoff saus 
* * * * * * 

Kerstcoupe Dame Blanche 
euro 43,75 euro 44,50 

 
 

  



 

 

Visgerechten 
 

Zalmfilet                                                                                                                                    24,95 
Met hollandaise saus, gebakken aardappeltjes en rauwkostsalade 
                                                                                                                                
2 gebakken Scholfilets                                                                                         18,50 
Met gebakken aardappeltjes, rauwkostsalade en remouladesaus 

 
 

 

2 gebakken Scholfilets a la  “Joris”                                                                                23,00 
Scholfilets, gebakken champignons, garnalen en mosseltjes 

 
Met gebakken aardappeltjes, rauwkostsalade en remouladesaus 
  
 
Vegetarische Schotel 16,95 

 

Vega hamburger a la Joris  

 
Voor de kleintjes 

Kroket met patat en appelmoes                            7,95 
Frikadel  met patat en appelmoes                                   7,95 
Kipkrokantjes met patat en appelmoes      7,95 
Kipschnitzel met patat en appelmoes                8,95 
  

    
                                                                   


